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Introduktion til BeoRemote One og vejledningen

BeoRemote One er en håndholdt 
fjernbetjening, som gør det nemt for dig  
at fjernbetjene dit Bang & Olufsen tv eller 
musiksystem. 

Displayet på BeoRemote One viser kilder 
eller funktioner, f.eks. TV, RADIO og STAND, 
eller endda belysningen i dit hjem.

BeoRemote One fjernbetjeningen har flere 
funktioner, end knapperne antyder. Ekstra 
kilder åbnes i BeoRemote One displayet ved 
hjælp af knapperne TV og MUSIC. Øvrige 
funktioner kan bruges via knappen LIST. 

Drej tv'et på en motordrejestand … 
Tryk for at åbne STAND i 
displayet på BeoRemote One. 

Tryk for at dreje tv-standen. 
 

Vælg en position, som tv'et  
skal dreje til.

Symboler i denne vejledning

Fjernbetjening  
– En mørkegrå knap, f.eks. LIST, indikerer  

en fysisk trykknap. 
– En lysegrå displaytekst, f.eks. STAND, 

indikerer en tekst på BeoRemote One 
displayet. Tryk på knapperne LIST, TV eller 
MUSIC på BeoRemote One for at få vist 
displayteksten. Teksten vises i displayet på 
BeoRemote One. Du kan få vist eller skjule 
displayteksterne LIST, TV og MUSIC samt 
omdøbe displaytekster. Læs mere på side 9 
og side 10.

– Centerknappen er illustreret med 
symbolet  , der bruges i 
betjeningssammenhænge, når du skal 
trykke på centerknappen. 

LIST

STAND

eller

0-9

Den daglige betjening udføres ved et tryk på 
en enkelt knap på BeoRemote One eller ved at 
trykke på nogle få knapper i en logisk og enkel 
rækkefølge. 

Eksempel på betjening med BeoRemote One. 
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Brug BeoRemote One 

Displayet på BeoRemote One viser tilgængelige 
kilder og funktioner  

Knappen TV viser en liste over tv-kilder 
Knappen MUSIC viser en liste over musikkilder 
Knappen LIST viser en liste over funktioner for 

den aktive kilde 
De tre MitValg knapper er genveje til 
brugerdefinerede funktioner

Talknapper

Knapper til funktioner som f.eks. tekst-tv, 
programvejledning og information samt til 

menunavigation af den valgte kilde 

Knapper til menunavigation og betjening af 
produkter af andet mærke via en Peripheral  
Unit Controller 
 

Knapper til afspilning og genafspilning

Knap til skift mellem kanaler og stationer Knap til regulering af lydstyrke. Tryk i midten af 
knappen for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå 
lyden til

Standbyknap

Viser tekst i fokus 
 
Hvis displayteksten fylder mere end én linje, 
ruller den ind fra højre for at få vist al tekst,  
når teksten er i fokus 

Centerknap til at vælge med 

TV

MEDIECENTER
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BeoRemote One i detaljer

Daglig og avanceret betjening med 
knapperne på BeoRemote One 
Knapperne på BeoRemote One er  
grupperet praktisk til daglig betjening. 

TV … Se de tilgængelige tv-kilder, du kan 
tænde for i displayet på BeoRemote One. 
Brug  eller  til at gå trinvist gennem 
listen, og tryk på centerknappen for at 
aktivere en kilde.

MUSIC … Se de tilgængelige musikkilder,  
du kan tænde for i displayet på 
BeoRemote One. Brug  eller  til  
at gå trinvist gennem listen, og tryk på 
centerknappen for at aktivere en kilde.

LIST … Få vist ekstra funktioner og produkter i 
displayet på BeoRemote One. Brug  eller 

 til at gå trinvist gennem listen, og tryk på 
centerknappen for at vælge et punkt på 
listen.1 Hvis du lukker LIST og trykker på 
LIST igen inden for kort tid, skal du muligvis 
trykke på LIST igen for at få vist toppen af 
menuen.

Knapperne MitValg   … Hold knappen 
nede for at gemme den aktuelle opsætning, 
f.eks. kilde, lyd og billedindstillinger. Tryk én 
gang for at vælge. Du kan også indstille 
knapperne MitValg til at vælge en bestemt 
kilde (se side 7). 

Talknapper … Brug knapperne 0-9 til at 
indtaste tal, f.eks. for at vælge en specifik 
tv-kanal eller radiostation. 

TEXT … Få adgang til tekst-tv på dit Bang & 
Olufsen tv.

BACK … Gå tilbage gennem menuerne og 
listerne på BeoRemote One. Hold knappen 
nede for at lukke alle menuer og lister på 
BeoRemote One.

INFO … Åbn hjælpetekster eller oplysninger 
om en menu eller funktion til dit Bang & 
Olufsen tv.  

GUIDE … Åbn programoversigten på dit 
Bang & Olufsen tv. 

MENU … Åbn skærmmenuer til dit Bang & 
Olufsen tv. 

Bemærk, at du kan få vist eller skjule 
displaytekster for knapperne TV, MUSIC og 
LIST samt omdøbe displaytekster. Læs mere 
på se side 9 og side 10. 

 
1 Hvis du har valgt LYS eller BETJENING i 
menuen LIST, skal du trykke på LIST igen  
for at få adgang til disse funktioner. 

TV

MEDIECENTER
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 , ,  og  … Brug pil til venstre, højre, op og 
ned til at navigere i menuer og i displayet 
på BeoRemote One. Brug  til at gå tilbage 
til det forrige niveau/punkt. Brug  til at 
åbne en liste over indstillinger eller foretage 
et valg. 
 (Centerknappen) … Vælg eller aktiver en 
menu eller et punkt.

       (Farvede knapper) … Vælg 
farvespecifikke funktioner. Det beskrives i 
vejledningen til dit Bang & Olufsen produkt, 
hvornår og hvordan du skal bruge knapperne.

 og  … Søg trinvist frem eller tilbage. 
Knapperne har forskellige funktioner 
afhængigt af dit Bang & Olufsen tv eller 
musiksystem. Se vejledningen til dit system 
for yderligere oplysninger. 

 (Play) … Start afspilning af et musiknummer, 
en fil eller en optagelse, eller start genafspilning. 

 (Pause) … Sæt afspilning af et program eller 
en optagelse på pause. 

P+ / P- … Gå trinvist gennem tv-kanaler og 
radiostationer.

 /   … Reguler lydstyrken. Tryk i midten 
af knappen for at slå lyden i højttalerne fra. 
Tryk igen for at slå lyden til igen.
 (Standby) … Sæt produktet på standby. 
Hold knappen inde for at sætte alle 
produkter i dit system på standby.
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Få adgang til dit indhold med MitValg

Du kan tilpasse BeoRemote One 

med de tre MitValg knapper. Du kan 

gemme et skærmbillede af en aktuel 

tv-visning eller afspilning og derefter 

hurtigt genkalde den med et enkelt 

tryk på en knap. Se flere oplysninger 

i vejledningen til dit tv.

Du kan også knytte en kilde til en af 

MitValg knapperne og bruge den til 

at vælge kilden direkte.

Bemærk, at ikke alle produkter understøtter 
MitValg funktionen. Se flere oplysninger i 
vejledningen til produktet.

Gem og brug et skærmbillede

Du kan gemme op til tre skærmbilleder, som 
kan aktiveres med de tre MitValg knapper. 
Dette kræver, at tv'et er tændt og en kilde  
er valgt. Et skærmbillede indeholder de 
indstillinger, der er foretaget for den valgte 
kilde, f.eks. standposition og lydjusteringer. 

Gem et skærmbillede … 
Hold en af MitValg knapperne 
nede for at gemme den aktuelle 
visning eller afspilning. 

Hvis du gemmer et skærmbillede med en 
knap med et eksisterende skærmbillede, 
overskrives det eksisterende. 

Brug en knapperne MitValg til at aktivere en specifik kilde

Du kan vælge den kilde, du ønsker at 
aktivere, når du trykker på en af de tre
MitValg knapper. 

Konfigurer en MitValg knap til en specifik 
kilde … 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at åbne Avanceret 

Tryk for at åbne Knapper 

Tryk for at vælge en af 
knapperne MitValg 

Tryk for at gå trinvist frem/
tilbage til listen over kilder1 

Tryk for at gemme den kilde, du 
ønsker at aktivere med MitValg

Brug et skærmbillede … 
Tryk på knappen til det ønskede 
skærmbillede 

Hvis skærmbilledet ikke længere er tilgængeligt, 
åbnes det stadig, men det vil følge den 
normale kildeadfærd for den valgte kilde. 

LIST

Indstillinger

Avanceret

Knapper

…

1 Vælg MitValg øverst på listen for at gemme 
et skærmbillede i stedet. Denne funktion er 
ikke tilgængelig, når du bruger BeoRemote One 
til at betjene et "Beo4 produkt".

Brug knapperne MitValg til at få adgang til 
indhold med et enkelt tryk på en knap.
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Foretag displayindstillinger

Du kan ændre indstillingerne for displaylyset1 
og for displayets lysstyrke1 på BeoRemote One. 

Skift indstillinger for displaylyset … 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at åbne Display 

Tryk for at vælge Timeout 

Tryk for at gå trinvist gennem 
displaylysets indstillinger 

Tryk på OK for at gemme 
indstillingen

1 Bemærk, at jo længere displayet lyser, og jo 
lysere displayet er, jo oftere skal batterierne 
udskiftes.

Indstil displayets lysstyrke …
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at åbne Display

Tryk for at åbne Lysstyrke 

Tryk for at gå trinvist gennem 
indstillingerne for displayets 
lysstyrke

Tryk på OK for at gemme 
indstillingen

Indstil displayet på BeoRemote One

LIST

Indstillinger

Display

Timeout

…

LIST

Indstillinger

Display

Lysstyrke

…

Fabriksindstillingen af displayets timeout er 
10 sekunder.

10 sekunder

5 sekunder

15 sekunder

Mellem

Lav

Høj

Fabriksindstillingen af displayets lysstyrke er 
Mellem.
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Tilpas fjernbetjeningen

Få vist/skjul kilder eller funktioner 
BeoRemote One skelner mellem to 

primære kildetyper til det produkt, 

du betjener. Knappen TV giver dig 

adgang til tv-kilder, og knappen 

MUSIC giver adgang til musikkilder. 

Hvis dine produkter er forbundet i et 

BeoLink opsætning, kan du også få 

adgang til tilsluttede kilder (markeret 

med linksymbolet ), hvis de er 

tilgængelige. Du kan finde yderligere 

oplysninger om tilsluttede kilder på 

side 22-24.

Tilgængelige kilder afhænger af produkt og 
opsætning. Knappen LIST vedrører den kilde, 
du har valgt.

Du kan trykke på knappen LIST for at få 
adgang til flere betjeningsfunktioner for 
kilden – akkurat som om, du får flere 
knapper. 

Du kan tilpasse en BeoRemote One til netop 
dit produkt. Du kan vise/skjule og omdøbe 
kilder eller funktioner for knapperne TV, 
MUSIC og LIST for hver primære kilde og 
ændre den rækkefølge, hvori disse ekstra 
funktioner vises, når du åbner dem. 

Du kan få vist eller skjule de kilder, der vises, 
når man trykker på knapperne  TV eller 
MUSIC for det produkt, du betjener. Du kan 
også få vist eller skjule funktioner til knappen 
LIST vedrørende kilder til TV og MUSIC.

Bemærk, at hvis alle kilderne er skjulte, er 
ingen af kilderne tilgængelige via knapperne 
TV eller MUSIC.

Vis/skjul kilder eller funktioner til knapperne 
TV, MUSIC eller LIST … 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at vælge den liste, du 
ønsker at redigere: TV-kilder, 
MUSIC-kilder, LIST: TV eller 
LIST: MUSIK

Tryk for at vælge Vis 

Tryk for at vælge den kilde eller 
funktion, der skal vises eller 
skjules

Tryk for at gå trinvist gennem 
Vis   eller skjul (intet flueben)

Fortsæt med at vise eller  
skjule næste kilde eller  
funktion. Eller … 
 

Tryk for at gå tilbage gennem 
menuerne, eller hold nede for at 
lukke menuen helt

LIST

Indstillinger

…

Vis

…

…

BACK

  TV

 MEDIECENTER

Du kan tilføje en eller flere poster, der skal 
vises i listerne på BeoRemote One.  
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>> Tilpas fjernbetjeningen

Omdøb kilder eller funktioner

Du kan omdøbe de kilder, der skal vises, når 
du trykker på knapperne TV eller MUSIC. Du 
kan også omdøbe funktioner til knappen 
LIST, som er tilknyttet individuelle kilder: 
LIST: MUSIK og LIST: TV. Bemærk, at du  
kan ikke omdøbe menuen Indstillinger.

Omdøb en kilde eller funktion1 til knapperne 
TV, MUSIC og LIST … 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at få adgang til listen 
over kilder eller funktioner,  
du kan omdøbe: TV-kilder , 
MUSIC-kilder, LIST: TV eller 
LIST: MUSIK.

Tryk for at åbne Omdøb 

Tryk for at vælge den kilde eller 
funktion1, du vil omdøbe2, f.eks. 
WEBMEDIA

Tryk for at skifte mellem tegn3 
og ikonerne i slutningen af 
bogstavlinjen4 Eller ... 

Tryk for at gå trinvist gennem 
den eksisterende navneliste

Tryk for at vælge tegn, tal5 eller 
symbol4, eller et navn i den 
eksisterende liste 

Tryk for at slette4 det sidste 
tegn, tal eller symbol, eller hold 
nede for at fjerne al tekst 

Tryk for at finde ikonet  for 
gemt navn

1 Hvis du i stedet vil omdøbe et produkt, skal 
du trykke på LIST for at åbne Indstillinger. 
Vælg Avanceret, og åbn Produkter. Følg 
instruktionerne for at omdøbe dit produkt. 
2 Hvis du omdøber en kilde på BeoRemote One, 
anbefaler vi også at omdøbe kilden i menuen 
på tv'et eller musiksystemet, hvis det er muligt.  
3 Det er kun muligt at bruge latinske tegn  
til navngivning af kilder eller funktioner. 
Specialtegn kan indsættes ved at trykke på 
MENU, mens tegnet er markeret, hvilket åbner 
en særskilt liste.  

4 Brug ikonerne i slutningen af bogstavlinjen til 
at skifte mellem store og små bogstaver , 
til at få adgang til tal  og symboler , 
og til at slette  og gemme .  
5 Du kan også indtaste tal vha. talknapperne 
på BeoRemote One (0-9).

LIST

Indstillinger

…

Omdøb

…

BACK

AirPort Express
AppleTV
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>> Tilpas fjernbetjeningen

Flyt kilder eller funktioner

Du kan ændre den rækkefølge, hvori de anførte 
kilder vises, når du trykker på knappen TV 
eller MUSIC for det produkt, du betjener. Du 
kan også flytte funktionerne under knappen 
LIST for hver kilde: LIST: MUSIK  og LIST: TV. 
Bemærk, at du ikke kan flytte menuen 
Indstillinger, der altid skal placeres nederst 
på listen.

Flyt en kilde eller funktion1 for knapperne TV, 
MUSIC og LIST … 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at få adgang til en liste 
over kilder eller funktioner, der 
kan flyttes: TV-kilder, MUSIC-
kilder, LIST: TV eller LIST: MUSIK

Tryk for at åbne Flyt 

Tryk for at vælge den kilde1 eller 
funktion, der skal flyttes, f.eks. 
WEBMEDIA 

Tryk for at flytte listen bag det 
valgte punkt 

Tryk for at indsætte punktet på 
listen

Fortsæt med at flytte næste 
kilde eller funktion. Eller … 

Tryk for at gå tilbage gennem 
menuerne, eller hold nede for at 
lukke menuen helt

Flyt listen bag det valgte punkt , og tryk på 
centerknappen for at indsætte punktet på 
listen.  
 
1 Hvis du ønsker at flytte et produkt i stedet, 
skal du trykke på LIST for at åbne Indstillinger. 
Vælg Avanceret, og åbn Produkter. Følg 
vejledningen for at flytte produktet på listen. 
Bemærk dog, at det aktive produkt altid er 
placeret i toppen af LIST.

LIST

Indstillinger

…

Flyt

…

…

BACK

TV  TV

MEDIECENTER
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Vedligeholdelse

Tør BeoRemote One af med en blød, fnugfri, 
våd klud, som er hårdt opvredet.

Bemærk! Brug aldrig sprit eller andre 
opløsningsmidler til rengøring af 
fjernbetjeningen!

Rengør BeoRemote One

Udskift batterierne i BeoRemote One

Når advarslen om lavt batteriniveau vises i 
BeoRemote One displayet, skal batterierne 
udskiftes. 

BeoRemote One kræver to batterier.  
Vi anbefaler, at du kun bruger 1,5-volts 
alkaliske batterier (størrelse AAA).

Udskift batterierne som vist i den korte 
vejledning, der følger med BeoRemote One, 
eller www.bang-olufsen.dk/support/beo-
remoteone.pdf. 

Når advarslen om lavt batteriniveau vises i 
displayet, kan du ikke bruge displayfunktionerne, 
før du har skiftet batterierne. 

http://www.bang-olufsen.com/en/customer-service/product-support/accessories/remote-controls/beoreomote-one
http://www.bang-olufsen.com/en/customer-service/product-support/accessories/remote-controls/beoreomote-one
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Tilføj flere produkter 

Fra fabrikken er BeoRemote One 

konfigureret til kun at blive brugt 

med et tv (BeoVision). 

Hvis du vil bruge BeoRemote One 

med et nyt Bang & Olufsen produkt, 

eller hvis vil bruge den samme 

BeoRemote One til at betjene mere 

end ét produkt, skal produktet indgå 

i fjernbetjeningens LIST. 

De produkter, du kan betjene med 
BeoRemote One, er opdelt i tre typer:

– Tv'er (BeoVision som standard): 

 8 forskellige produkt-Options

– Musiksystemer  
(BeoSound som standard):

 8 forskellige produkt-Options 

– "Beo4 produkter"1 (Beo4 VIDEO, 

Beo4 AUDIO osv. som standard):

 4 forskellige produkt-Options

Med Option-indstillingerne kan du betjene dine 
produkter individuelt vha. BeoRemote One. 
Hvis du f.eks. har to tv'er i samme rum, og de 
begge kan modtage kommandoer fra din 
BeoRemote One, skal du indstille hvert tv 
som et individuelt produkt og indstille det  
til den rigtige Option. 

De indstillinger, du foretager for din 
BeoRemote One, gemmes for det aktive 
produkt. Læs mere om, hvordan du skifter  
til et andet produkt, på side 15.

Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til 
brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op 
som et "Beo4 produkt". Læs mere på side 16-18.

Trin 1: Tilføj eller fjern et produkt i LIST

Hvis du vil betjene et nyt produkt med 
BeoRemote One, skal du først føje det til LIST. 

Derefter skal du konfigurere produktet til en 
specifik Option i menuen Option prog., så 
BeoRemote One kan genkende det som et 
individuelt produkt (se side 14).

Tilføj eller fjern et produkt fundet via knappen 
LIST …
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at åbne Avanceret 

Tryk for at vælge Produkter 

Tryk for at vælge Vis 

Tryk for at vælge produktet for 
at vise eller skjule, f.eks. 
BeoVision(2)

Tryk for at skifte mellem vis   
eller skjul (intet flueben)

Fortsæt med at vise eller skjule 
næste produkt. Eller … 

Tryk for at gå tilbage gennem 
menuerne, eller hold nede for 
at lukke menuen helt

Når du har føjet et produkt til LIST, kan du 
altid finde det aktive produkt øverst i listen 
ved at trykke på LIST. 
 
1 Læs mere om, hvordan du bruger et "Beo4 
produkt" med BeoRemote One på side 16-18. 
 
Bemærk, at du kan omdøbe et produkt eller 
ændre dens placering i listen, når du åbner 
den med knappen LIST. Dette gøres på 
samme måde som ved omdøbning eller 
flytning af kilder eller funktioner til knapperne 
TV, MUSIC og LIST (se side 10 og side 11). 

LIST

Indstillinger

Avanceret

Produkter

Vis

…

…

BACK

Aktivt produkt

Slå lyden fra

BeoVision

Stand



14

>> Tilføj flere produkter

Trin 2: Konfigurer dit produkt til den rigtige Option

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene 
et nyt produkt eller flere produkter af samme 
type, f.eks. to tv'er, og kommandoerne fra 
BeoRemote One kan modtages af begge 
produkter, skal BeoRemote One kunne 
genkende dine produkter individuelt. Derfor 
skal du indstille dit produkt til en af de 
forskellige Options i menuen Option prog.

Afhængigt af din opsætning kan du vælge, 
om produktet skal kunne modtage kommandoer 
fra BeoRemote One. 

Se vejledningen til tv'et eller musiksystemet 
for oplysninger om, hvilken Option du skal 
benytte. 

Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til 
brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op 
som et "Beo4 produkt". Læs mere på side 16-18.

Indstil produktet til en bestemt Option med 
BeoRemote One …
Peg din fjernbetjening mod IR-modtageren  
på det produkt, du vil indstille Option til. 
Afstanden mellem fjernbetjeningen og IR-
modtageren må ikke overstige 0,5 meter.

Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One 

Tryk for at åbne Avanceret 

Tryk for at åbne Option prog. 

 

Vælg Modtag IR eller Afvis IR1

Vælg det aktive produkt, f.eks. 
BeoVision 

Vælg en produkt-Option2 til dit 
produkt, f.eks.BeoSound 

Vælg Send, og tryk på 
centerknappen for at gemme 
den valgte Option 

LIST

Indstillinger

Avanceret

Option 

prog.

…

…

…

Send

1 Vælg Modtag IR, hvis du ønsker, at produktet 
skal modtage kommandoer fra BeoRemote One, 
eller Afvis IR, hvis produktet skal ignorere samme. 
2 Hvis du vil få vist produktets Option, f.eks. 
BeoSound, i displayet på BeoRemote One, når 
du trykker på LIST, skal du først føje produktet 
til LIST i BeoRemote One (se side 13). 
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>> Tilføj flere produkter 

Skift mellem produkter med BeoRemote One

Normalt kan du aktivere en kilde ved at 
trykke på f.eks. TV eller MUSIC og finde den 
relevante kilde på fjernbetjeningen. Har du 
derimod flere produkter, skal du vælge 
produktet, før du kan betjene dets kilder. 
Skift mellem produkterne med knappen  
LIST. 

Skift mellem produkter …
Tryk for at åbne det aktuelle 
produkt, f.eks. BeoVision, i LIST 
i displayet på BeoRemote One 

Vælg det ønskede produkt1,  
f.eks. BeoVision(2) som 
Network Link tv, eller 
Beo4 AUDIO som "Beo4 
musiksystem"

Tryk, og vælg en kilde, f.eks. 
YOUTUBE 

1 For at åbne dit produkt i displayet på 
BeoRemote One, f.eks. BeoVision(2), skal du 
først føje det til menuen LIST (se side 13).

LIST

…

…

TV

…

LIST

BeoVision(2)

BeoVision

TV

LIST

BeoVision

BeoVision(2)

TV

LIST

Beo4 AUDIO

BeoVision

TV

LIST

BeoVision

Beo4 AUDIO

MUSIC

Eksempel på brug af fjernbetjeningen til at 
skifte mellem et tv med Network Link og et 
musiksystem med Master Link. 

Eksempel på brug af fjernbetjeningen til at 
skifte fra et tv med Network Link til et andet. 
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Brug BeoRemote One til et "Beo4 produkt"

BeoRemote One kan bruges til at 

betjene et Master Link tv eller 

musiksystem, som normalt betjenes 

med Beo4. For at kunne vælge 

produktet skal det indgå i LIST på 

BeoRemote One. Hvis du vælger et 

"Beo4 produkt", indeholder LIST  
på BeoRemote One de samme 

funktioner som i LIST på Beo4. Du 

kan dog ikke vælge kilder via LIST. 

Læs mere om, hvordan du bruger 

BeoRemote One, hvis du er vant til 

Beo4 på se side 19. 

For at betjene dit "Beo4 produkt" med 
BeoRemote One skal du først indstille det  
til den rigtige Option (se side 17). 

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene 
et "Beo4 produkt", er de tre MitValg knapper 
tilknyttet de knapper, der svarer til DTV, DVD 
og CD på Beo4. Du kan ændre dette til enhver 
tid og i stedet indstille knapperne MitValg til 
at aktivere en anden kilde direkte (se side 18). 
Men når du bruger BeoRemote One til at 
betjene et "Beo4 produkt”, er det ikke muligt 
at bruge knapperne MitValg til at gemme et 
skærmbillede af en aktuel visning eller afspilning. 

Du kan også aktivere en specifik kilde ved  
at trykke på knapperne TV eller MUSIK, når 
BeoRemote One bruges til at betjene et 
"Beo4 produkt" (se side 18). 

Læs mere om, hvordan du skifter fra et 
"Beo4 produkt" til en anden type produkt  
på side 15. 

Trin 1: Tilføj eller fjern et "Beo4 produkt" i menuen LIST

Hvis du vil bruge BeoRemote One til at 
betjene et "Beo4 produkt", skal du først føje 
produktet til menuen LIST på BeoRemote One. 

Derefter skal du indstille produktet til den 
rigtige Option (se side 17).

Bemærk, at du også kan omdøbe et produkt 
eller ændre dets placering i listen, når du 
åbner denne med knappen LIST. Dette gøres 
på samme måde som ved omdøbning eller 
flytning af kilder eller funktioner til knapperne 
TV, MUSIC og LIST (se side 10 og 11). 

For at tilføje eller fjerne et "Beo4 produkt" 
med knappen LIST …
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at åbne Avanceret 

Tryk for at vælge Produkter 

Tryk for at åbne Vis 

Tryk for at vælge det "Beo4 
produkt", der skal vises eller 
skjules. Valgmulighederne er: 
Beo4 AUDIO, Beo4 VIDEO, 
Beo4 AV eller Beo4 LINK

Tryk for at vise   eller skjule 
(intet flueben)

Fortsæt med at vise eller skjule 
næste produkt. Eller … 

Tryk for at gå tilbage gennem 
menuerne, eller hold nede for 
at lukke menuen helt

Vælg et af de fire "Beo4 produkter": Beo4 VIDEO, 
Beo4 AV, Beo4 AUDIO eller Beo4 LINK:

– Beo4 VIDEO bruges til "Beo4 tv i Option 1 
eller 5. 

– Beo4 AV bruges til "Beo4 tv" i Option 2 eller 6.
– Beo4 AUDIO bruges til "Beo4 musiksystem" i 

Option 1, 2, 5 eller 6. 
– Beo4 LINK bruges til et sekundært "Beo4 

produkt", hvis ét rum har flere tv'er eller 
musiksystemer.

 
Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til 
brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op 
som et "Beo4 produkt". 

LIST

Indstillinger

Avanceret

Produkter

Vis

…

…

BACK

 Beo4 AV

Beo4 VIDEO

 Beo4 AUDIO
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>> Brug BeoRemote One til et "Beo4 produkt"

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene 
et "Beo4 produkt", tilpasses menuen Option 
prog. efter Option-indstillingerne i Beo4 
fjernbetjeningen. 

Indstil Option til et "Beo4 produkt" med 
BeoRemote One …
Peg din fjernbetjening mod IR-modtageren på 
det produkt, du vil indstille Option til. Afstanden 
mellem fjernbetjeningen og IR-modtageren 
må ikke overstige 0,5 meter.

Tryk for at åbne det aktuelle 
produkt, f.eks. BeoVision, i LIST 
i displayet på BeoRemote One 

Vælg det produkt1, du vil indstille 
Option til, f.eks. Beo4 LINK

 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One 

 
Tryk for at åbne Avanceret 

Tryk for at åbne Option prog. 

 

Vælg den relevante Option: 
V.OPT., A.OPT. eller L.OPT.

Indtast det relevante nummer 
(0, 1, 2, 4, 5 eller 6)

Trin 2: Indstil et "Beo4 produkt" til den rigtige Option 

LIST

…

…

LIST

Indstillinger

Avanceret

Option 

prog.

…

0-6

A.OPT.

V.OPT.

L.OPT.

Vælg en af de tre "Beo4 Options": V.OPT., 
A.OPT. eller L.OPT. Se vejledningen til tv'et 
eller musiksystemet for oplysninger om, 
hvilken Option du skal benytte. 
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>> Brug BeoRemote One til et "Beo4 produkt"

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene 
et "Beo4 produkt", er de tre MitValg knapper 
tilknyttet de Beo4 knapper, der svarer til DTV, 
DVD og CD. Du kan til enhver tid ændre 
disse indstillinger og vælge den kilde, du 
ønsker at aktivere med en af de tre MitValg 
knapper. 

Du kan også knytte en kilde til knappen TV 
eller MUSIC og bruge den til at aktivere den 
pågældende kilde direkte. 

Bemærk, at du ikke kan bruge knapperne 
MitValg til at gemme et skærmbillede af en 
aktuel tv-visning eller afspilning, når du bruger 
BeoRemote One til at betjene et "Beo4 
produkt".

Konfigurer knapperne MitValg  
samt TV og MUSIK til at aktivere  
en specifik kilde … 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at åbne Avanceret 

Tryk for at åbne Knapper 

Vælg mellem de tre MitValg 
knapper samt TV og MUSIC

Tryk for at gå trinvist frem/
tilbage til listen over kilder1

Tryk for at gemme den kilde,  
du ønsker at aktivere med den 
valgte knap

Konfigurer knapperne MitValg og knappen TV eller MUSIK til en bestemt kilde 

LIST

Indstillinger

Avanceret

Knapper

…

…

Konfigurer knapperne MitValg samt TV og 
MUSIC til at aktivere en kilde direkte.

1 Hvis du har trykket på knappen TV eller 
MUSIC, kan du vælge Ingen, hvis du ikke 
ønsker, at knappen TV eller MUSIC aktiverer  
en specifik kilde.
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Konvertering af Beo4 til BeoRemote One 

Hvis du er vant til at betjene dit produkt med Beo4, hjælper nedenstående konvertering dig med at finde ud af, 

hvilken knap på BeoRemote One der svarer til den på Beo4. Knapper på BeoRemote One står med blåt. De knapper, 

som har nøjagtig samme funktion på både Beo4 og BeoRemote One, står med lysegråt.

TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V.MEM TEXT A.MEM

7 8 9 

4 5 6 

LIST 0 MENU 

1 2 3 

STOP PLAY

BACK

TV: Brug knappen TV på BeoRemote One.  
Dette viser også en liste over tv-kilder 

 

 V.MEM: Tryk på knappen TV for at åbne tv-
kilder og findeV.MEM i displayet på 

BeoRemote One 
 

 A.MEM: Tryk på knappen MUSIC for at åbne 
musikkilder og finde A.MEM i menuen på 

displayet på BeoRemote One

LIGHT: Tryk på knappen LIST for at finde  
LYS i menuen LIST på BeoRemote One 

RADIO: Brug knappen  MUSIC på 
BeoRemote One. Det viser også en liste  
over musikkilder

DTV, DVD og CD: Brug knapperne MitValg1 på 
BeoRemote One  
DTV: , DVD:  og CD: 

1 Du kan til enhver tid ændre dette og knytte 
de tre MitValg knapper til en anden kilde (se 
side 18). 

LIST: Tryk på LIST på BeoRemote One.   
LIST indeholder de samme funktioner som 
Beo4. Bemærk, at du ikke kan vælge kilder 

via LIST. Brug i stedet knapperne TV og MUSIC

Navigationsknap: Brug pileknapperne , , 
 og  på BeoRemote One 

 
Søg frem eller tilbage: Brug  og   på 
BeoRemote One 
 

 og  : Brug P+ / P-  på BeoRemote One

STOP: Tryk på knappen  (Pause)  
på BeoRemote One

PLAY: Brug  (Play) på BeoRemote One

Bemærk! Knapperne INFO og GUIDE virker 
ikke, hvis du betjener et "Beo4 produkt" med 
BeoRemote One.

TV

MEDIECENTER
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Du kan til enhver tid skifte menusproget på 
BeoRemote One. Når du har valgt sprog, 
vises alle menuer og meddelelser på dette 
sprog.

Bemærk, at det kun er muligt at bruge latinske 
tegn til navngivning af kilder eller funktioner. 

Hvis du ved en fejl har valgt et sprog, du ikke 
ønsker, kan du åbne sprogmenuen ved at 
trykke på LIST, trykke én gang på knappen pil 
op   og trykke på centerknappen. Gentag 
proceduren to gange. 

Indstil sproget på BeoRemote One Du kan foretage flere avancerede 

indstillinger på BeoRemote One i 

menuen Avanceret. Du kan f.eks. 

ændre menusproget eller  

nulstille BeoRemote One til 

fabriksindstillingerne. Du kan også 

indstille IR-styrken, hvis du bruger 

BeoRemote One til at betjene flere 

"Beo4 produkter". 

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene 
belysning, gardiner eller persienner, kan du 
foretage denne type indstillinger i menuerne 
LYS og BETJENING. Dette kan kræve et 
understøttet home automation-system. 
Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for 
yderligere oplysninger. 

Avancerede indstillinger

Du kan nulstille din BeoRemote One til 
fabriksindstillingerne. 

Nulstil din BeoRemote One … 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at åbne Avanceret 

Tryk for at åbne Nulstil til 
fabriksindstillinger 

Du bliver bedt om at bekræfte 
nulstillingen. Tryk for at 
bekræfte nulstillingen, eller … 

Hold nede for at lukke alle 
menuer uden at nulstille.

Nulstil BeoRemote One 

Indstil sproget på  
BeoRemote One … 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at åbne Avanceret 

Tryk for at åbne Sprog 

Tryk for at gå trinvist gennem 
sprogene 

Tryk for at vælge det sprog, du 
vil bruge

LIST

Indstillinger

Avanceret

Sprog

…

LIST

Indstillinger

Avanceret

Nulstil til 

fabriks-
indstillinger

BACK

Bekræft nulstillingen ved at trykke på 
centerknappen eller trykke på BACK for at 
annullere.

Bemærk! Når du nulstiller, slettes alle 
indstillinger, du har foretaget på 
BeoRemote One.

Alle indstillinger 
slettes. Bekræft 

eller annuller.
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>> Avancerede indstillinger

Du kan indstille IR-styrken på BeoRemote One. 
Hvis du f.eks. bruger BeoRemote One til at 
betjene flere "Beo4 produkter", som er 
placeret tæt på hinanden, kan du reducere 
IR-styrken på fjernbetjeningen. 

Indstil IR-styrken på BeoRemote One … 
Tryk for at åbne Indstillinger i 
displayet på BeoRemote One

Tryk for at åbne Avanceret 

Tryk for at åbne IR-styrke 

Tryk for at gå trinvist gennem 
indstillingerne for IR-styrke 

Tryk for at gemme indstillingen

Indstil IR-styrken på BeoRemote One 

LIST

Indstillinger

Avanceret

IR-styrke 

…
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Et tv med Network Link og et musiksystem med Master Link i samme eller separate rum

Eksempel på at lytte til en tv-kilde fra 
BeoVision4 …
Tryk for at åbne det aktuelle 
produkt, f.eks. BeoVision, i LIST 
i displayet på BeoRemote One 

Vælg det ønskede produkt,  
f.eks. Beo4 AUDIO2 

Tryk på TV, og vælg den kilde, 
du ønsker at "låne" fra et 
BeoVision tv, f.eks. YOUTUBE3 

Vis/skjul kilder i BeoVision med 
BeoRemote One …
> Tv'et er konfigureret som BeoVision fra 

fabrikken, og BeoVision er valgt i LIST på 
BeoRemote One. 

> Vis   eller skjul tv'ets kilder1 via 
BeoRemote One menuen LIST (se side 9). 

> Vis   eller skjul -forbundne kilder, f.eks. 
 CD via BeoRemote One menuen LIST 

(se side 9).

Vis/skjul kilder i Beo4 AUDIO …
> Vælg Beo4 AUDIO2 i BeoRemote One 

menuen LIST. 
> Vis   eller skjul musiksystemets kilder via 

BeoRemote One menuen LIST (se side 9). 
> Vis   kilder, som du kan "låne" fra et 

BeoVision tv, f.eks. YOUTUBE3 via 
BeoRemote One menuen LIST, eller skjul 
kilder, som du ikke behøver (se side 9).

BeoLink opsætning 

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene flere produkter, som er tilsluttet samme netværk, kan du få adgang  

til lyden fra disse. Produkterne behøver ikke at stå i samme rum. Se vejledningen til tv'et eller musiksystemet for 

yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter og konfigurerer produktet. 

BLC

LIST

BeoVision

BEO4 

AUDIO

TV

YOUTUBE

I denne opsætning er Network Link tv'et  
som standard  BeoVision, og Master Link 
musiksystemet skal derfor konfigureres som 
Beo4 AUDIO. Læs mere om, hvordan du 
konfigurerer produktet på side 13 og side 16.

Kilder til TV og MUSIC har hver sin liste pr. 
produkttype: BeoVision og Beo4 AUDIO.

1 Bemærk, at tilgængelige tv-kilder vises i  
tv-menuen KILDELISTE. 
2 I dette eksempel erBeo4 AUDIO allerede 
tilføjet BeoRemote One menuen LIST, og 
musiksystemet er konfigureret som Beo4 

AUDIO. 
3 Hvis den relevante kilde, f.eks. YOUTUBE, 
ikke er tilgængelig i BeoRemote One menuen 
LIST, skal du kontakte din forhandler. 
4 Med Network Link kan du få adgang til lyd 
fra andre kilder i netværket. Hvis tv'et tilsluttes 
et Master Link produkt, skal du også bruge en 
BeoLink Converter NL/ML (BLC) for at kunne 
bruge Network Link.

TV

YOUTUBE

HDMI 1

 A.MEM

RADIO

 CD

TV

YOUTUBE

V.MEM

A.MEM

RADIO

CD

Adgang til  -forbundne kilder 

fra Beo4 AUDIO 

Adgang til kilder fra BeoVision

Standardprodukt:

BeoVision

Option prog.:

Beo4 AUDIO
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To Network Link tv'er i separate rum 

Vis/skjul kilder til begge tv'er med 
BeoRemote One …
> Begge tv'er konfigureres som BeoVision 

tv'er fra fabrikken, og BeoVision vælges i 
BeoRemote One menuen LIST.

> Vis   eller skjul begge tv-kilder1 via 
BeoRemote One menuen LIST (se side 9). 

> Vis   eller skjul -forbundne kilder, f.eks. 
 HDMI 1, på begge tv'er via BeoRemote One 

menuen LIST (se side 9).

 

Eksempel på at lytte til en forbundet tv-
kilde2 …
Tryk på knappen TV, og vælg  
en -forbundet kilde, f.eks. 

 HDMI 1

1 Bemærk, at tilgængelige tv-kilder vises i tv-
menuen KILDELISTE. 
2 Med Network Link kan du få adgang til lyd 
fra andre kilder i netværket. 

Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til 
brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op 
som et "Beo4 produkt". Læs mere på side 16-18.

>> BeoLink opsætning

BeoVision BeoVision

TV

 HDMI 1

Få adgang til -forbundne 

kilder 

Få adgang til  

-forbundne kilder 

I denne opsætning er begge Network Link 
tv'er BeoVision modeller som standard.

Kilder til TV og MUSIC vises på samme liste på 
begge tv'er. I eksemplet vises kun tv-kilderne. 

Standardprodukt:

TV

YOUTUBE

  HDMI 1

Standardprodukt:

TV

YOUTUBE

  HDMI 1
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To tv'er med Network Link i samme rum (med én BeoRemote One)

>> BeoLink opsætning

Vis/skjul kilder til begge tv'er med 
BeoRemote One …
> Vælg BeoVision eller BeoVision(2)1 i 

BeoRemote One menuen LIST.
> Vis   eller skjul begge tv-kilder2 via 

BeoRemote One menuen LIST (se side 9). 
> Vis   eller skjul -forbundne kilder,  

f.eks.  HDMI 1, på begge tv'er via 
BeoRemote One menuen LIST (se side 9).

Eksempel på at lytte til en forbundet tv-
kilde3 …
Tryk for at åbne det aktuelle 
produkt, f.eks. BeoVision, i LIST 
i displayet på BeoRemote One 

Vælg det ønskede produkt,  
f.eks. BeoVision(2)1 

Tryk på knappen TV, og vælg 
en -forbundet kilde, f.eks. 

 HDMI 1

BeoVision BeoVision(2)

LIST

BeoVision

BeoVision(2)

TV

 HDMI 1

I denne opsætning er det ene Network Link tv 
et BeoVision som standard, mens det andet er 
konfigureret til BeoVision(2). Se side 13 for 
oplysninger om, hvordan du konfigurerer 
produktet.

Kilder til TV og MUSIC for både BeoVision og 
BeoVision(2).

1 I dette eksempel er BeoVision(2) allerede 
tilføjet BeoRemote One menuen LIST, og tv'et 
er konfigureret til BeoVision(2).  
2 Bemærk, at tilgængelige tv-kilder vises i tv-
menuen KILDELISTE. 
3 Med Network Link kan du få adgang til lyd 
fra andre kilder i netværket.  

Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til 
brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op 
som et "Beo4 produkt". Læs mere på side 16-18.

TV

YOUTUBE

 HDMI 1

NETRADIO

SPOTIFY

RADIO

Adgang til -forbundne 

kilder fra BeoVision(2) 

Adgang til -forbundne 

kilder fra BeoVision

Standardprodukt: Option prog.: 
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